MS Project 2010
Kursbeskrivelse

Jobb smart og effektivt i MS Project 2010
Våre kurs i MS Project 2010 er
meget populære og vi holder kurs
for både mindre og større grupper
over hele landet. Vi har nylig
bestemt av vi kan starte dette
kurset med bare 3 deltakere, mot
tidligere minimum 4, og det er
gode nyheter for mange bedrifter.
Å styre et prosjekt har mange
sider, som f eks materialer,
arbeidsfolk, produksjonsmaskiner,
økonomi, rapportering til eiere,
når skal ting skje og i hvilken
rekkefølge, hvem er satt på jobben
og hvor lenge kan de arbeide, er ansatte satt på flere oppgaver samtidig, permisjoner,
sykemeldinger, ansvarlige osv. Med MS-Project holder du styr på ting som er viktig.

Om boken vi bruker
Med en praktisk tilnærming kommer du raskt i gang med
viktige oppgaver som etablering av prosjektplan og håndtering
av aktiviteter, ressurser, kalendere og kostnader. Videre lærer
du hvordan den opprinnelige planen kan følges opp med
faktiske opplysninger og bearbeides ved hjelp av forskjellige
visninger, filtre, tabeller, grupper og rapporter.
NB: Boken er et flott oppslagsverk etter kurset og består av
134 sider. Den inneholder også engelske kommandoer.

Metodikk og struktur
Delkapitlene inneholder en rikt illustrert teoridel og ekstraoppgaver i hvert kapittel som du
kan arbeide med. Under kurset har vi først en teoridel og deretter jobber vi mye med
lærerassisterte oppgaveløsninger for at du skal bli drillet i bruken av programmet.
Kursets varighet:
Kurspris:
Inkludert i kursprisen:

2 dager – (Vi har også opplegg for kurset over 1 langdag)
Kr 6800,1 Bok / Lunsj / kaffe

OBS: Alle må selv ta med egen PC til bruk under kurset.
MS Project 2010 må være ferdig installert på din PC før kursstart
Hjemmeside: www.bww.no
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Kursets innhold:
Prosjektstyring





Hva er et prosjekt?
Faser i prosjektstyring
Prosjektlederrollen
Project 2010

Aktiviteter

Bli kjent med Project
 Oppstart og avslutning
 Åpning, lagring og
lukking
 Visninger
 Nytt prosjekt
 Kalenderalternativer

Kostnader

 Manuell planlegging
 Registrering av
aktiviteter
 Redigering av
aktiviteter
 Disposisjon
 Kobling av aktiviteter
 Tidsforskyvning
 Tidsbetingelser

Ressurser











Hva er kostnader?
Ressurskostnader
Faste kostnader
Kostnadsinformasjon

Oppfølging

Ressursliste
Tildeling av ressurser
Innsatsdrevet planlegging
Aktivitetstyper
Ressurskonflikter







Referanseplaner
Den kritiske linjen
Faktiske opplysninger
Sammenligning
Framdriftslinje
 Justering av prosjektplan

Presentasjon









Utskrift
Rapporter
Visuelle rapporter
Formatering
Tegning
Tidslinjeverktøy
Hyperkoblinger
Kopiere bilder av
visning

Tilpasninger






Tabeller
Sortering og gruppering
Filtrering
Egendefinerte visninger
Delprosjekter
 WBS-nummerering

Kort om oss
BWW er et heleid norsk leverandøruavhengig ingeniørfirma med en rekke sertifikasjoner. Vi har tidligere hatt
faste maskinparker flere steder i landet, men vi har endret vår kurspolitikk til og heller reise rundt om i landet for
å holde kursene i nærheten av kundene. Vi kan holde kurs internt i din bedrift eller som åpne kurs på hoteller
rundt om i landet. Vi kan også arrangere kurs på Kielfergen eller DFDS til København om dere ønsker dette.
Siden ”alle” i våre dager har bærbare PC-er synes vi det er mer fornuftig å senke prisene og
heller la deltakerne ta med sine egne datamaskiner på kurs. På denne måten rekker vi ut til
langt flere kunder og kvaliteten på kursene er fortsatt like høy som før. Kanskje er kvaliteten
enda bedre siden vi også nyter godt av hotellenes tilbud om lunsj, kaffe og overnatting.
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